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De aanpak van een teamtraject binnen  
het Primair Onderwijs

Het eerste verhaal
In de eerste fase waarin een teamtraject wordt ont-
wikkeld zijn wij als coaches samen veel in gesprek 
over wat het verhaal is dat wij gehoord hebben én 
wat ons gevoel is bij dat verhaal. In het gesprek 
met het managementteam (MT) van drie personen 
werd benoemd dat: ‘Er vooral meer aandacht be-
steed mag worden aan het team want zij hebben 
een zware tijd gehad met onderbezetting en een 
hoog ziekteverzuim’. Een MT-lid zei dat zij daarom 
moeite had met een investering in het MT. Deze 
dissonante stem verwoordde bijna letterlijk dat zij 
het niet nodig vond te investeren in zichzelf als MT 
maar liever zag dat wij het team gingen ondersteu-
nen. Goed dat zij dit benoemde!

Wij, echter, hadden het gevoel dat niet alleen het 
team het zwaar had gehad maar ook het MT!  Nu 
dit MT-lid aangaf onze ondersteuning in te willen 

zetten voor anderen dan zichzelf groeide bij ons 
het ongemak. Het werd tijd voor een interventie: 
De Professionele Roddel.     
Dat  gaat als volgt.  Wij zeggen tegen de klant 
dat we het gesprek even stilleggen en dat wij, de 
coaches, samen willen praten over wat wij tot nu 
toe in dit gesprek gehoord, gezien én gevoeld 
hebben  ‘Alsof we in de auto zitten na te praten op 
de terugweg van dit gesprek’.   In dit  ‘onderonsje’ 
legden wij de koppeling: ‘Als dit voor ons zo voelt , 
hoe zou dit voor het team en hoe zou dit voor het 
MT zelf zijn?’ Terwijl wij deze interventie deden, 
werd aan de MT-leden gevraagd aantekeningen te 
maken over wat hen opviel in het gesprek tussen 
de coaches. 
In het vervolg van ons gesprek met elkaar (het MT 
en de coaches) was iets verschoven: het betrok-
ken MT-lid zag in dat het voor het team niet goed 
zou zijn als het MT zelf  buiten schot zou blijven en 
alle focus alleen op het team zou worden gericht.
En in ons contact verschoof er ook iets: we 
mochten vertellen welk patroon van over- be-
zorgdheid wij gewaar werden. Daardoor konden 
we bespreekbaar maken dat eerst leiderschap 
versterken en daarna ondersteuning aan het team 
inzetten, een logischer en nuttiger aanpak zou zijn. 
Een goed voorbeeld doet immers goed volgen. Om 
in ZKM-termen te spreken: de latente gedragspa-
tronen in het MT zichtbaar maken en ombuigen, 
zou al het begin van de beoogde verandering op-
leveren. Voor ons als coaches was dit een cruciaal 
moment omdat het coachen begint met het verdie-
pen van de relatie door open te zijn. En we waren 
nog maar in het eerste, oriënterende gesprek.

Wat ons naar aanleiding van het gesprek duidelijk 
werd was dat ook hier het eigen leren (In ZKM-ter-
men: versterken van het Zelf) een goede indicator 
was om de ZKM als uitgangspunt te gebruiken. 

Ik vond het fijn dat eerst 
directie en MT dit proces 
aan kon gaan en daarna 
de individuele teamleden 
en het team gezamenlijk.  
Ieder teamlid heeft 
persoonlijke opbrengst 
kunnen ervaren en dit 
heeft zijn weerslag op 
het functioneren in het 
team en van het team. 
Iedereen kreeg persoonlijke 
opdrachten om aan te 
werken binnen het team
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Het mechanisme van het MT om onzelfzuchtig te 
zijn en zich dus alleen maar te richten op de ander 
(het team) werkt niet  als je anderen moet leren dat 
gezond gedrag betekent dat je juist  in zware tijden  
grenzen moet stellen. 
Als het eigen leren er niet mag zijn, hoe kun je dan 
inspirerend voorbeeld  geven aan je team? Wij 
waren ervan  overtuigd dat  het MT in staat zou 
zijn om het eigen leren en daarmee de verandering 
vorm te geven,  als de MT-leden inzicht zouden 
krijgen in hun eigen persoonlijke drijfveren en 
patronen. En  daardoor de onderlinge verschil-
len daadwerkelijk zouden kunnen benutten. De 
ZKM-methodiek geeft daar alle ruimte voor. Het 
MT-lid dat hierboven genoemd werd, zegt in 
een evaluatie hierover: “Ik vond het fijn dat eerst 
directie en MT dit proces aan kon gaan en daarna 
de individuele teamleden en het team gezamenlijk.  

Ieder teamlid heeft persoonlijke opbrengst kunnen 
ervaren en dit heeft zijn weerslag op het functione-
ren in het team en van het team. Iedereen kreeg 
persoonlijke opdrachten om aan te werken binnen 
het team”.

Op verhaal komen: het MT
In een persoonlijk zelfonderzoek werden de drie 
MT-leden los van elkaar met een coach in een 
drietal gesprekken gecoacht naar inzicht in eigen 
gedrag. Iedereen startte met zijn eigen onderzoeks-
vraag in relatie tot leiderschap. Er was veel ruimte 
voor het eigen verhaal. De ontlokkers (open vragen 
die specifieke persoonlijke verhalen losmaken) 
centreerden zich verder rond beleving en zingeving 
van het werk als MT-lid, belangrijke persoonlijke 
waarden en persoonlijke betekenis van leider-
schap. In de speciale waardegebieden (vragen die 

Activiteit Toelichting 

Formuleringsgesprek Formuleren van de kernzinnen voor het Zelfonderzoek op basis van 
vastgestelde ontlokkers voor het MT 

1e individuele coaching Uitleg over de rapportage en analyse over jouw krachtkant als 
leidinggevende. 

1e gezamenlijke coaching 
Delen van de inzichten en actiepunten ten aanzien van het 1e 
nagesprek met behulp van vastgestelde reflectie vragen  met MT 
collega’ . met elkaar in dialoog over de MT actiepunten. 

2e individuele coaching
Analyse van de belemmerende patronen in het leidinggeven, inzicht 
in persoonlijke triggers die leiden tot ineffectief gedrag op basis van 
vastgestelde reflectievragen.

2e gezamenlijke coaching 
Delen van de inzichten en actiepunten ten aanzien van het 2e 
individuele coachgesprek met MT collega’s. Met elkaar in dialoog 
over de persoonlijke- en MT ontwikkeling.

 3e individuele coaching  Coaching en de nieuw te ontwikkelen patronen, vieren van 
successen en onderzoeken van de nog bestaande belemmeringen

3e gezamenlijke coaching

In dialoog over de opbrengsten en de nog openstaande 
belemmeringen.
In dialoog over hoe het MT verder richting gaat geven aan het 
Onderwijsteam in relatie tot het fase 2 van het Horizonte traject.

Tabel 1: Tijdslijn
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door de coach worden toegevoegd aan het verhaal 
van de coachée) werd geïnformeerd naar de bele-
ving van het werk in het algemeen en daarnaast de 
beleving van het werk als MT-lid. 

In hun zelfonderzoek ontdekten zij welke patronen 
stimulerend en welke belemmerend werkten bij de 
invulling van leiderschap binnen het MT en naar het 
team. Deze inzichten deelden zij met elkaar in drie 
gezamenlijke Coachingsmomenten. 
Bijvoorbeeld het inzicht van een MT-lid dat hij het 
liefst alleen werkt om op eigen kracht een actie tot 
een eind te brengen: ‘Mijn gevoel is gebaseerd op 
resultaten’. Hij  wilde heel graag leren hoe hij dit 
patroon kon ombuigen naar een patroon waarin hij 
meer verbinding met anderen kon blijven maken. 
Een ander MT-lid realiseerde zich als basispatroon: 
heel hard  werken, de lat hoog leggen en zich daar-
bij vanuit zorgzaamheid veel  richten op de ander. Zij 
zegt hierover:
“De individuele gesprekken die ik heb gehad hebben 
veel voor mij betekend. Ik heb mezelf beter leren 
kennen. Er is mij een spiegel voor gehouden en 
ik werd uitgedaagd er in te kijken en de confron-
tatie met mezelf aan te gaan. Dit heeft bij mij een 
gedragsverandering te weeg gebracht die ook door 

anderen werd opgemerkt. Ik merk dat ik meer rust 
heb gekregen nu ik weet waarom ik doe (deed) 
zoals ik doe (deed). Het is hard werken om oude 
denkwijzen, beschermingsmechanismen  en patro-
nen los te laten. Soms gaat het goed  maar ik  val 
ook nog wel terug. Het heeft me sterker gemaakt en 
meer rust gebracht”.
 
Deze gezamenlijke Coachingsmomenten werden 
heel waardevol omdat het als het ware een gedeel-
de, gezamenlijke validatiefase werd. Wij als coaches 
regisseerden nauwgezet dat de deelnemers een 
reflectieverslag maakten over hun individuele na-
gesprek zodat zij goed voorbereid opbrengsten met 
hun collega’s konden delen. 
De MT-leden vertelden elkaar over de inzichten uit 
de modaliteitsanalyse door elkaar te interviewen.  
Het interviewen werd tevens een mooie oefening in 
het stellen van open, verdiepende vragen. Vervol-
gens werd gesproken over wat zij persoonlijk wilden 
ombuigen of richting geven en hoe zij de collega’s-
MT daarbij wilden inzetten. Een gezamenlijke onder-
zoeksvraag werd de kapstok : 
Hoe creëren wij betrokkenheid van de docenten bij 
het uitrollen van onze onderwijsvisie?

Duidelijke winst voor  de MT leden was hun  toege-
nomen verbondenheid waardoor in het team meer 
eigenaarschap ontstond, naast de directeur, voor 
verschillende taken. En hun uitstraling als MT naar 
het team werd eenduidiger: ze werden een krachtig 
voorbeeld. 

Op verhaal komen samen met het team
Vanuit de eerste fase had het MT de wens geuit: 
‘We zouden elk teamlid een ervaring gunnen zoals 
wij die hebben gehad in het individueel gecoacht 
worden.’
De verdere ontwikkelingsrichting die het MT voor 
ogen had voor het team:
A. Samen delen van verantwoordelijkheid
B. Benutten van verschillen tussen mensen 
C. Genieten en vieren van successen 
D. Veiligheid creëren voor mezelf en voor de ander 

1 Zie hiervoor ook het waarderend werkboek: appreciative inquiry in de praktijk; Robbert Masselink en Jelmer IJbema
2 zie kader opdracht Trots op het werk

Opdracht Trots in je werk
Kun je mij een verhaal vertellen over jouw werk 
dat een bijzondere betekenis voor je heeft 
omdat je je trots voelde op jezelf?

• Wat gebeurde er, wat deed jij of wat deden 
de anderen?

• Wat maakt dit verhaal bijzonder voor jou?
• Wat deed je precies?

(bedenk dat het verhaal ‘klein’ mag zijn, het 
hoeft niet groots en meeslepend. Wel dat het 
een herinnering is die nog steeds levendig is in 
het geheugen van de persoon)
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Met deze ontwikkelrichting en deze intentie 
voor het team voor ogen zijn wij een program-
ma gaan ontwikkelen. Als coaches genoten 
wij ervan dat we nu SAMEN werkten met het 
MT in de realisatie van het programma, er was 
een gelijkwaardige relatie ontstaan. 

In het eerste deel van de teamdag werd tijd ge-
maakt om elkaar (coaches en team) beter te leren 
kennen en een aantal kapstokken te creëren voor 
het verdere verloop van het traject.  Elkaar  beter 
leren kennen betekent voor ons als coaches ook 
het werken aan een gelijkwaardige relatie als uit-
gangspunt voor de verdere samenwerking. Om dit 
te activeren namen we de tijd om de groep  vragen 
aan ons te laten stellen. Een mooie vraag aan de 
coaches was bijvoorbeeld ‘Wat hebben jullie eigen-
lijk met onderwijs?’ 

Een van de uitgangspunten voor een goede  sa-
menwerking is  de introductie van een gezamenlijke 
taal. Wij koppelden het samen-werken aan  Zelf en 
Ander vanuit de waarderingstheorie: het samen-
werken krijgt betekenis als je ruimte voelt voor 
jezelf en je verbonden voelt met je omgeving. 
Ook aan de kracht van verhalen vertellen  wordt  
veel aandacht besteed. Mensen gaan wennen 
aan het idee dat verhalen vertellen leuk is en dat 

verhalen gedeeld mogen worden. Dat gezamen-
lijke verhalen belangrijk zijn voor de cultuur van de 
school en richting geven aan verandering.  En tege-
lijkertijd dat de gevoelens die iemand beleeft bij dat 
verhaal specifiek en uniek zijn. En dat wij die gaan 
meten met  gevoelslijsten.  Het verhaal ‘onder de 
ijsberg’ gaat de eigenlijke beleving van de persoon 
vertellen. 
Andere uitgangspunten voor het succesvol samen-
werken waren: 
• Erkennen dat we verschillen en dit verschil 

benutten
• In plaats van overtuigen, blijven onderzoeken1  

• Richting geven vanuit persoonlijke ervaringen 
en dromen

• Je richten op wat al (goed) werkt

Voor de  coaches lag de uitdaging nu in het maken 
van de juiste opdrachten, die nodig zijn om kwalita-
tief goede verhalen (waardegebieden geheten in de 
ZKM-methodiek) op te halen . We wilden immers dat 
iedereen een zelfonderzoek zou doen met gedeelde 
en persoonlijke verhalen. 
De ontlokker ‘waar ben je trots op’2 werd uitgewerkt 
in een opdracht. Het goed formuleren van deze op-
dracht, de keuze om dit in tweetallen met een maatje 
te doen, en veel rondlopen en helpen door vragen te 
stellen en aan te moedigen,  zorgden voor succes. 
De directeur verzuchtte: ‘Ik geniet zo van het zien 
van al deze vertellende mensen’. De opbrengst 
was dat iedereen vijf a zes kernzinnen had, die ook 
onze kwaliteitstoets van waardegebieden konden 
doorstaan. 

We hoorden terug uit de groep dat het verhalen ver-
tellen verbindend werkte en we zagen mensen diep 
in gesprek komen over datgene wat voor hen van 
werkelijke betekenis was. En er gebeurde meer dan 
dat. Er was bijvoorbeeld iemand die zich ongemak-
kelijk voelde over de vraag naar een trots verhaal. 
Zij sprak zich uit en werd geholpen door een collega: 
elkaar coachen was toen al begonnen.
In de middag werden de teamverhalen verteld, aan 
de hand van ontlokkers over  verleden – heden – 

3 zie kader opdracht teamverhalen 
4 zie kader: reflectievragen naar aanleiding 
  van eerste coachgesprek

Over welke gevoelens je 
graag ‘meer wilt voelen’, 
schrijft een deelnemer: 
‘innerlijke trots en 
verbondenheid. Ik zou 
mij dan evenwaardig 
voelen ten opzichte van 
medecollega’s. Ik denk dat 
het dan makkelijker is om 
samen ergens naar toe te 
werken en overleggen
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ingevoerd in de computer. De meeste systemen 
hadden ongeveer twintig zinnen, waarvan 14 team-
zinnen en 6 persoonlijke waardegebieden. 
Bijvoorbeeld: ‘Ik ben trots op mezelf dat ik mij durf te 
uiten bij de laatste teamvergadering, waar ik eerst 
meer opkeek naar andere collega’s. En: ‘ik merk 
dat ik breed inzetbaar ben en kan denken in kleine 
stapjes. Zoals laatst in groep vier toen ik verlengde 
instructie rekenen gaf. Ik zoek net zolang naar stap-
jes totdat het kind het begrijpt.’
Vijf speciale waardegebieden over werkplezier, 
algemeen ervaren en teamervaren werden eraan 
toegevoegd. 

Na het koppelen van de gevoelens aan de waarde-
gebieden werden de mensen uitgenodigd voor een 
eerste nagesprek. De basismatrix, de affecthiërar-
chie en de waardegebieden werden nabesproken. 
Daarna werd de mensen gevraagd een reflectie-
verslag te schrijven van dit gesprek. De vragen die 
daarin gesteld werden waren dezelfde vragen die de 
coach met de betrokkenen had besproken.4 

Over in hoeverre je in je werk jezelf kunt zijn, 
uitgedrukt door de Z-gevoelens (trots, eigenwaarde, 

Opdracht Trots in je werk
Teamverhalen, ontlokkers
FOTO’s (kernzinnen)  van het Teamverhaal

Verleden
Is er iets in het verleden van jullie school dat je 
erg belangrijk vindt of dat naar jullie mening de 
ontwikkeling van jullie school sterk beïnvloed 
heeft, en dat nu nog steeds een rol speelt 
(positief of negatief)? 

Je mag daarbij zover in de geschiedenis van je 
school terug gaan als je zelf wilt. 
Niet iedereen hoeft erbij geweest te zijn maar 
de meesten moeten het verhaal wel herken-
nen. 

Nadat verhalen uitgewisseld zijn en aangevuld: 
Schrijf per verhaal op één post-it de kernzinnen 
zodat iedereen snapt over welke gebeurtenis 
het gaat. Er mogen dus (graag!) meerdere 
verhalen, dus meerdere post-its zijn.

Duidelijke winst voor  
de MT leden was 
hun  toegenomen 

verbondenheid waardoor 
in het team meer 

eigenaarschap ontstond, 
naast de directeur, voor 
verschillende taken. En

hun uitstraling als MT naar 
het team werd eenduidiger: 

ze werden een krachtig 
voorbeeld. 

toekomst en die verhalen die van betekenis zijn voor 
het gezamenlijke verhaal van de school 3. Post-its 
werden op de muurkrant geplakt en gezamen-
lijk werd gekozen voor de meest kenmerkende 
verhalen.  Als meest kenmerkende verhalen werd 
gekozen voor die verhalen die voldoende herken-
baar waren voor iedereen,  en met elkaar voldoende 
diversiteit hadden: positieve én negatieve verhalen. 
Voorbeelden van gezamenlijke waardegebieden: 
‘‘Tijdens de middagpauze is er ruimte om samen te 
zijn en elkaar te informeren over gebeurtenissen’.
 ‘in het ontwikkelen van de onderwijsvisie en het 
onderwijsconcept was er ruimte voor eigen inbreng. 
We deden het samen.
 ‘Wij maken weinig tijd voor het maken van keuzes 
en reflectie’. Of: ’het team bestaat op dit moment uit 
drie eilandjes’. 
De zelfonderzoeken van alle teamleden werden 
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zelfstandigheid en krachtigheid), antwoordde een 
deelnemer: ‘Ik voel me krachtig als ik zelf dingen 
ontdek om het anders te doen om kinderen een nog 
beter aanbod te geven’.  En ook: ‘ Als er geobser-
veerd wordt in mijn groep ben ik zenuwachtig en ben 
niet mezelf. Ik reageer anders, ben niet spontaan 
naar de kinderen toe. Ben bang om weggestuurd te 
worden van school omdat er terugloop in formatie 
is’. 

Over welke gevoelens je graag ‘meer wilt voelen’, 
schrijft een deelnemer: ‘Innerlijke trots en verbon-
denheid. Ik zou mij dan evenwaardig voelen ten 
opzichte van medecollega’s. Ik denk dat het dan 
makkelijker is om samen ergens naar toe te werken 
en overleggen.’ In hetzelfde verslag schrijft zij: 
‘Wanneer ik het gevoel heb dat ik niet alleen aan 
het brengen ben, maar ook open sta dat de ander 
brengt, voel ik dat mijn gevoel van eigenwaarde 
stijgt.’

In het tweede nagesprek werd het reflectieverslag 
besproken en werd opnieuw gemeten hoe de deel-
nemers op dat moment werkplezier en teamgevoel 
ervaarden. De uitkomst daarvan werd besproken en 
ook werd de vraag gesteld: Wat gaat er beter? 
Over het algemeen waren in de tussentijd de positieve 
gevoelens toegenomen: ‘We lunchen meer samen’ en 
‘We praten niet meer alleen over school’. Er waren ook 
negatieve gevoelens waar de deelnemers hun verha-
len over kwijt konden : ‘Mensen zitten op hun telefoon 
te lezen tijdens de vergadering’ en ‘Op de open dag 
hebben we niet eens tijd gehad om samen te zitten’. 
In dit gesprek werd erop gestuurd dat elke deelnemer 
een uitdaging ging formuleren. Daarvoor werd het 
kernkwadrant gebruikt en de deelnemer leerde zijn of 
haar ‘triggers’ te benoemen die tussen de kwaliteit en 
de valkuil op de loer liggen. Bijvoorbeeld: ‘Mijn kwaliteit 
is observeren, mijn valkuil is té afwachtend zijn. Mijn 
belemmerende aannames en triggers zijn: ‘anderen 
weten het beter of zijn mondiger’ Dit komt nog uit mijn 
middelbare schooltijd. Ik ga dat omvormen en de uit-
daging aan om de komende tijd het initiatief te nemen 
als er mondige mensen in de buurt zijn’. 

Het was boeiend om te zien hoe mensen in de vol-
gende teambijeenkomst wilden delen: de gezamenlijke 
taal deed zijn werk en leverde een ‘gebruiksaanwijzing’ 
per persoon op. In die bijeenkomst werd uitgebreid ge-
deeld met collega’s wat de betrokkene had geoefend, 
ontdekt en kreeg hij feedback over de uitdagingop-
dracht. Ook feedback geven werd hier in de praktijk 
geoefend:
• Wat mij opvalt in jouw verhaal…..
• Waar ik je in wil aanmoedigen….
• Wat je nog meer mag laten zien….
• Waar ik je in gegroeid vind…

Het werd een mooie bijeenkomst. In de auto op weg 
naar huis galmde nog één opmerking van een deelne-
mer na: ‘We staan allemaal meer in onze kracht, zijn 
veel meer een team, maar of dit nou door Horizonte 
komt?...
We keken elkaar aan en lachten: ‘Ze hebben het hele-
maal zelf gedaan!’

Voorbeelden van reflectievragen ten 
aanzien van mijn rapport
In hoeverre kun je jezelf zijn in je werk, uit-
gedrukt door de Z-gevoelens: eigenwaarde, 
krachtig, zelfverzekerd en innerlijke trots? 
Wanneer ervaar je die het meeste, waar ervaar 
je die juist niet? 

Wanneer voel je dat je onderdeel uitmaakt van 
een groep/team in het werk, uitgedrukt door de 
A-gevoelens: zorgzaamheid, verbondenheid, 
collegialiteit en sympathie? Wanneer ervaar je 
die het meeste, waar ervaar je die juist niet?
Welke gevoelens wil je graag ‘meer voelen’ 
(kijk naar de gevoelshiërarchie)? Welke effect 
zou dit hebben op jezelf? Welke effect is voel-
baar voor anderen als die gevoelens er meer 
voor jou zijn?

Wat is een gevoel ‘waar je vanaf wilt’?  Waar 
heb je last van?  Hoe ga jij en anderen ervaren 
als dat gevoel er minder is?


